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TWOJE DANE TWOJA SPRAWA 
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28 stycznia - Dzień Ochrony Danych Osobowych 

W dniu 28 stycznia 2016 roku, już po 

raz dziesiąty obchodzimy w Polsce, 

ustanowiony przez Radę Europy, Dzień 

Ochrony Danych Osobowych, którego celem 

jest uwrażliwienie ludzi na potrzebę ochrony 

swojej prywatności i danych osobowych. 

Dzień Ochrony Danych Osobowych ma za 

zadanie uświadomić nam, jak cenna jest nasza 

prywatność i jaka jest wartość naszych danych 

osobowych we współczesnym, szybko 

rozwijającym się świecie. To również okazja 

do refleksji na temat tego, jak bezpiecznie 

korzystać z osiągnięć nowoczesnych 

technologii i świadomie unikać zagrożeń.  

W tym Dniu, w całej Europie, odbywają 

się różne wydarzenia podkreślające znaczenie 

ochrony danych osobowych.  

Od 15 lat, Generalny Inspektor Ochrony 

Danych Osobowych wspiera ochronę 

prywatności, jako podstawowe prawo 

człowieka zgodnie z art. 47 Konstytucji 

Rzeczypospolitej Polskiej, uświadamiając jak 

ważna jest wiedza na temat ochrony danych 

osobowych oraz umiejętne korzystanie  

z przysługujących nam praw, w trosce o bezpieczeństwo nasze i naszych bliskich.  

Dzień Ochrony Danych Osobowych został ustanowiony na dzień 28 stycznia 

przez Komitet Ministrów Rady Europy. Obchodzony jest w rocznicę sporządzenia 

Konwencji 108 Rady Europy z dnia 28 stycznia 1981 r. w sprawie ochrony osób 

w zakresie zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych. Konwencja ta, 

jest najstarszym aktem prawnym o  zasięgu międzynarodowym, który reguluje 

zagadnienia związane z ochroną danych osobowych. 
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Uznając konieczność pogodzenia podstawowych wartości, takich jak 

poszanowanie prawa do prywatności i swobody przepływu informacji między 

ludźmi, Dzień Ochrony Danych Osobowych został ustanowiony dla podkreślenia 

wagi odpowiedniej ochrony danych zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym 

każdego obywatela. Zamiarem Rady Europy było ponadto uwrażliwienie obywateli 

na ochronę danych, a także poinformowanie ich o przysługujących im prawach oraz 

o dobrych praktykach. 

Dzień Ochrony Danych Osobowych ma zwrócić uwagę wszystkich obywateli 

państw Europy na kwestie związane z ochroną danych i przyczynić się do 

podniesienia poziomu wiedzy w tym zakresie. W tym dniu, w całej Europie 

odbywają się różnorodne spotkania, konferencje, warsztaty oraz inne imprezy 

towarzyszące, które są okazją do zdobycia wiedzy na temat ochrony danych 

osobowych, jak również umożliwiają  wymianę poglądów między osobami 

zawodowo zajmującymi się ochroną danych. 

Rada Europy promuje inicjatywy i zapewnia spójność działań organizowanych 

w ramach tego Dnia. Każde państwo i/lub instytucja krajowa lub międzynarodowa 

może uczestniczyć w obchodach. Polska włączyła się w organizację Dnia Ochrony 

Danych Osobowych w roku 2007 r. Podejmowane działania nie są finansowane ze 

środków Rady Europy. 

ARTYKUŁ 51 KONSTYTUCJI RP 

PRAWO DO OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 

Nikt nie może być obowiązany inaczej niż na podstawie ustawy do ujawniania 

informacji dotyczących jego osoby. 

Władze publiczne nie mogą pozyskiwać, gromadzić i udostępniać innych 

informacji o obywatelach niż niezbędne w demokratycznym państwie prawnym. 

Każdy ma prawo dostępu do dotyczących go urzędowych dokumentów  

i zbiorów danych. Ograniczenie tego prawa może określić ustawa. 

Każdy ma prawo do żądania sprostowania oraz usunięcia informacji 

nieprawdziwych, niepełnych lub zebranych w sposób sprzeczny z ustawą. 

Zasady i tryb gromadzenia oraz udostępniania informacji określa ustawa. 

DANE OSOBOWE 

Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub 

możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. 
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Osoba możliwa do zidentyfikowania – osoba, której tożsamość można określić 

bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer 

identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej 

cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne. 

Informacji nie uważa się za umożliwiające określenie tożsamości osoby, jeżeli 

wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań. 

DANE WRAŻLIWE 

Dane ujawniające: 

 pochodzenie rasowe lub etniczne, 

 poglądy polityczne, 

 przekonania religijne lub filozoficzne, 

 przynależność wyznaniową,  

 partyjną lub związkową,  

DANE WRAŻLIWE 

Dane o: 

 Stanie zdrowia 

 Kodzie genetycznym 

 Nałogach lub życiu seksualnym 

 Skazaniach, orzeczeniach o ukaraniu i mandatach karnych 

 Innych orzeczeniach wydanych w postepowaniu sądowym lub 

administracyjnym 

 

https://edugiodo.giodo.gov.pl/
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Materiały edukacyjne 

Materiały skierowane do dzieci 

• Pakiet „Przygody Plika i Foldera w sieci”  

W ramach pakietu dostępny jest film „Przygody Plika i Foldera w sieci” na płycie 

DVD, audiobook „Poznaj Internet”, Scenariusze zajęć dla nauczycieli, Zeszyt 

ćwiczeń dla dzieci. Pakiet jest dostępny na stronie: www.plikifolder.pl 

• Pakiet „Owce w sieci”  

Scenariusze zajęć z wykorzystaniem serii trzyminutowych kreskówek, których celem 

jest edukacja na temat zagrożeń związanych z korzystaniem przez dzieci z Internetu, 

telefonów komórkowych i innych nowych technologii. Filmy odwołują się do 

motywów ludowych i bajkowych, ale odzwierciedlają również współczesną kulturę 

dziecięcą i młodzieżową oraz obecny styl życia. Zakończenie każdej bajki zawiera 

morał, mówiący jak uniknąć zagrożeń. Pakiet jest dostępny na stronie: 

www.pl.sheeplive.eu 

• Projekt Necio.pl  

Necio.pl to projekt edukacyjny skierowany do dzieci w wieku 4-5 lat, przeznaczony 

do nauki bezpiecznego korzystania z Internetu. Na potrzeby projektu powstał serwis 

internetowy (www.necio.pl) zawierający animacje, gry oraz piosenki tłumaczące 

najmłodszym zasady bezpiecznego surfowania. www.necio.pl 

• Przeglądarka BeSt  

BeSt to przeglądarka bezpiecznych stron internetowych dla dzieci w wieku 3–10 lat, 

dzięki której rodzice mogą wspólnie z dziećmi odkrywać uroki Internetu i zapewnić 

im bezpieczne, samodzielne korzystanie z sieci. Program blokuje dostęp do stron 

spoza katalogu BeSt. Przeglądarka znajduje zastosowanie zarówno w komputerach 

domowych, jak i szkołach, bibliotekach, domach kultury czy kawiarenkach 

internetowych. Program można pobrać ze strony: www.best.fdn.pl.131 

 

http://www.plikifolder.pl/
http://www.pl.sheeplive.eu/
http://www.necio.pl/
http://www.best.fdn.pl.131/
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• Zajęcia lekcyjne „Sieciakowa szkoła”  

Scenariusze przeznaczone dla uczniów szkół podstawowych. Zestaw 12 scenariuszy 

zajęć (każdy obejmujący dwie lekcje), poświęconych bezpieczeństwu dzieci  

w Internecie, pozwalających na wykorzystanie serwisu Sieciaki.pl jako narzędzia 

edukacyjnego. Podczas zajęć nauczyciel, odwołując się do wybranych treści  

z serwisu, omawia m.in.: reguły rejestracji w serwisach internetowych, netykietę  

i zasady bezpieczeństwa w Internecie. http://www.sieciaki.pl/dla-rodzicow-i-

nauczycieli/scenariusze-lekcji 

• Zajęcia lekcyjne „Zuźka i Tunio poznają Internet”  

Scenariusz adresowany do uczniów klas II-IV szkół podstawowych. Zajęcia „Zuźka  

i Tunio poznają Internet”, wykorzystując kreskówki i łamigłówki, zapoznają dzieci  

z podstawowymi mechanizmami funkcjonowania sieci oraz zasadami bezpiecznego  

i efektywnego korzystania z Internetu. Scenariusz zajęć dostępny jest w dwóch 

wersjach: pełnej (dwie jednostki lekcyjne) i skróconej (jedna jednostka lekcyjna). 

www.dzieckowsieci.fdn.pl 

• Kurs e-learningowy „Poznaj bezpieczny Internet”  

Kurs dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej. Składa się on z ośmiu modułów,  

w których dzieci poznają podstawowe zasady bezpieczeństwa w Internecie. 

Zadaniem użytkownika kursu jest zdobycie siedmiu stopni wtajemniczenia  

i dołączenie do drużyny Sieciaków. Kurs przewidziany jest na trzy jednostki 

lekcyjne. www.edukacja.fdn.pl 

• Kurs e-learningowy „Bezpieczna przygoda z Internetem”  

Kurs przeznaczony dla uczniów klas IV-VI szkól podstawowych. Sieciaki: Ajpi, 

Spociak, Netka i Kompel w towarzystwie robota Netrobiego i Sztucznej Inteligencji 

zmagają się z zagrożeniami w Internecie i poznają podstawowe zasady 

bezpieczeństwa. Kurs składa się z siedmiu modułów. Zadaniem użytkownika jest 

przejście siedmiu komnat, zdobycie siedmiu dysków wiedzy i dołączenie do drużyny 

Sieciaków. www.edukacja.fdn.pl132 

• Kurs e-learningowy „3..2..1.. Internet!”  

Kurs dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej oparty na przygodach piątki 

http://www.sieciaki.pl/dla-rodzicow-i-nauczycieli/scenariusze-lekcji
http://www.sieciaki.pl/dla-rodzicow-i-nauczycieli/scenariusze-lekcji
http://www.dzieckowsieci.fdn.pl/
http://www.edukacja.fdn.pl/
http://www.edukacja.fdn.pl132/
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uczniów szkoły podstawowej – Kuby, Ani, Sandry, Szymona i Piotrka. Przez pryzmat 

losów bohaterów, użytkownik zapoznaje się z różnymi formami zagrożeń 

związanych z Internetem. Kurs składa się z siedmiu modułów, w których 

prezentowane jest pięć części kreskówki. Każda kreskówka omawia jedno  

z zagrożeń, jakie mogą spotkać najmłodsi użytkownicy sieci. www.edukacja.fdn.pl 

• Projekt „Kursor”  

Moduł Uczniowski projektu to cykl działań dla uczniów szkół podstawowych  

i gimnazjalnych, którzy zapoznają się z multimedialnymi prezentacjami, wykładami 

video, animacjami oraz rozwiązują problemy i zadania. W skład materiałów 

multimedialnych wchodzą: filmy animowane, spoty promujące bezpieczne 

zachowania w sieci, gra fabularna, a także prezentacje i wykłady. 

www.kursor.edukator.pl 

• Kurs e-learningowy „Gdzie jest Mimi?”  

Kurs przeznaczony dla uczniów klas V i VI szkół podstawowych i I klasy 

gimnazjum. Podejrzana o prowadzenie obraźliwego bloga Mimi staje się 

przedmiotem agresji rówieśniczej zarówno na terenie szkoły, jak i w sieci. Nie 

wytrzymuje presji i ucieka z domu. Uczestnicy kursu poznają różne aspekty 

cyberprzemocy z perspektywy ofiary, świadków oraz sprawcy, dowiadują się też, jak 

radzić sobie w takich sytuacjach. www.edukacja.fdn.pl 

• Kurs e-learningowy „Lekcja bezpieczeństwa”  

Kurs przeznaczony dla uczniów klas V-VI szkoły podstawowej i I gimnazjum. 

Podczas „Lekcji bezpieczeństwa” uczniowie jednego z gimnazjów przytaczają 

krótkie historie dotyczące prywatności w sieci, w których sami brali udział albo  

o których słyszeli. Każde zagadnienie podsumowywane jest przez konsultantkę 

Helpline.org.pl. www.edukacja.fdn.pl133 

Materiały skierowane do młodzieży  

• Kurs e-learningowy „W sieci”  

Przeznaczony dla uczniów klas II i III szkół gimnazjalnych oraz klas I i II szkół 

ponadgimnazjalnych. Składa się z dwóch modułów. Uczestnicy kursu w oparciu na 

http://www.edukacja.fdn.pl/
http://www.kursor.edukator.pl/
http://www.edukacja.fdn.pl/
http://www.edukacja.fdn.pl133/
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talk show prowadzonym przez piosenkarkę Ewę Farną zapoznają się z dwoma 

przypadkami niebezpiecznych sytuacji, z jakimi mogą mieć do czynienia młodzi 

ludzie w Internecie – cyberprzemocy oraz uwodzenia. www.edukacja.fdn.pl 

• Kurs e-learningowy „Znajomi-Nieznajomi.pl”  

Przeznaczony dla uczniów klas I, II i III szkół gimnazjalnych. Użytkownik kursu 

wciela się w rolę administratora serwisu społecznościowego i rozwiązuje problemy 

jego użytkowników. Administrator jest w stałym kontakcie z Szefem, który 

przekazuje mu polecenia i pomaga w trudnych sytuacjach. Kurs składa się  

z 10 modułów w których użytkownik zapoznaje się z najważniejszymi zagrożeniami 

związanymi z Internetem. www.edukacja.fdn.pl 

• Kurs e-learningowy „Dbaj o Fejs”  

Przeznaczony dla uczniów klas I, II i III szkół gimnazjalnych. Kurs o wizerunku  

i prywatności online. Bohater kursu e-learningowego niesie pomoc wszystkim tym, 

którym grozi utrata twarzy w necie. Kurs ma na celu edukację młodych internautów 

w zakresie podstawowych zasad korzystania z nowych mediów i społeczności online, 

takich jak rozwaga przy publikacji informacji czy konieczność konfiguracji 

parametrów prywatności w serwisach online. www.edukacja.fdn.pl 

• Magazyn Numa Numa  

Numa Numa to magazyn skierowany do młodzieży i poświęcony fenomenom 

Internetu, mediom elektronicznym i bezpieczeństwu w sieci. Wydawany jest w wersji 

papierowej oraz elektronicznej i ukazuje się kilka razy w roku. www.numanuma.pl 

• Zajęcia lekcyjne „Dzień z życia”  

Scenariusz przeznaczony dla uczniów szkół gimnazjalnych. „Dzień z życia” 

poświęcony jest problemowi nadmiernego korzystania z Internetu. Celem zajęć jest 

przekazanie wiedzy na temat zagrożeń płynących z nadużywania Internetu  

i komputera (w tym również gier – zarówno online, jak i offline).  

Zajęcia mogą być dla uczniów okazją do autorefleksji na temat czasu spędzanego  

w sieci. Uczestnicy mają okazję przyjrzeć się temu, jak korzystają z Internetu oraz 

nauczyć się reagować na związane z nimi zagrożenia. www.dzieckowsieci.fdn.pl 

http://www.edukacja.fdn.pl/
http://www.edukacja.fdn.pl/
http://www.edukacja.fdn.pl/
http://www.numanuma.pl/
http://www.dzieckowsieci.fdn.pl/
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• Zajęcia lekcyjne „Mój wizerunek online”  

Przeznaczone dla uczniów szkół gimnazjalnych, poświęcone świadomemu  

i odpowiedzialnemu kreowaniu wizerunku młodych ludzi online. Celem zajęć jest 

uświadomienie w jaki sposób aktywność w sieci kształtuje wizerunek online, jakie 

mogą być krótko- i długoterminowe konsekwencje niedostatecznej dbałości o niego. 

Zawiera również porady, jak kształtować odpowiedni wizerunek online. 

www.dzieckowsieci.fdn.pl 

• Zajęcia lekcyjne „Przygody Fejsmena”  

Scenariusz przeznaczony dla klas I-II szkół gimnazjalnych i poświęcony 

wizerunkowi i prywatności w sieci ze szczególnym uwzględnieniem portali 

społecznościowych. Zagadnienia te poruszane są w humorystycznej formie  

z wykorzystaniem animowanych filmów przedstawiających przygody Fejsmena – 

superbohatera, który niesie pomoc wszystkim tym, którym grozi utrata twarzy  

w Internecie. Celem zajęć jest uwrażliwienie młodych internautów na kwestie 

ochrony prywatności online i prezentacja podstawowych zasad bezpieczeństwa 

podczas korzystania z portali społecznościowych. Zajęcia przewidziane są na jedną 

godzinę lekcyjną. www.dzieckowsieci.fdn.pl 

• Zajęcia lekcyjne „Sztuka szukania”  

Przeznaczone dla klas I-II szkół gimnazjalnych. Scenariusz poświęcony umiejętności 

wyszukiwania i krytycznego weryfikowania informacji w Internecie. Celem zajęć jest 

pokazanie różnych metod wyszukiwania informacji, prezentacja zaawansowanych 

sposobów jej wyszukiwania oraz zapoznanie uczestników ze sposobami weryfikacji 

internetowych treści. Zajęcia przewidziane są na jedną godzinę lekcyjną  

z możliwością przedłużenia. www.dzieckowsieci.fdn.pl 

• Zajęcia lekcyjne „Stop cyberprzemocy”  

Zajęcia przeznaczone dla uczniów szkół gimnazjalnych. Scenariusz poświęcony 

problemowi przemocy rówieśniczej z użyciem mediów elektronicznych. Celem zajęć 

jest zwrócenie uwagi uczniów na zjawisko cyberprzemocy oraz uwrażliwienie ich na 

specyfikę problemu, związaną przede wszystkim z możliwymi konsekwencjami tego 

typu działań, zarówno dla ich ofiar, jak i sprawców. www.dzieckowsieci.fdn.pl 

 

http://www.dzieckowsieci.fdn.pl/
http://www.dzieckowsieci.fdn.pl/
http://www.dzieckowsieci.fdn.pl/
http://www.dzieckowsieci.fdn.pl/
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• Zeszyt ćwiczeń „Web We Want”  

„Web We Want. Internet jakiego chcemy” to edukacyjny zeszyt ćwiczeń dotyczący 

bezpiecznego, twórczego i odpowiedzialnego korzystania z Internetu. Przeznaczony 

jest dla nastolatków w wieku 13-16 lat (uczniów szkół gimnazjalnych). Publikacja 

została stworzona przy współudziale młodych ludzi z całej Europy i jest dostępna  

w ośmiu językach. Zawarte w niej treści odpowiadają na potrzeby młodzieży przez 

praktyczne ćwiczenia pomagają rozwijać umiejętności bardziej świadomego  

i odpowiedzialnego korzystania z sieci. www.webwewant.eu 

• Poradniki programu „Bezpiecznie w sieci”  

Broszury zawierające podstawowe informacje dotyczące bezpiecznego korzy-stania  

z internetowych serwisów. Stworzono siedem publikacji: App Store, Dbaj o Fejs 

(Facebook), Do the Check (prywatność na Facebooku), Instagram Andropid, 

Instagram iPhone, Tumblr, Twitter.  

Poradniki dostępne są na stronie: http://dzieckowsieci.fdn.pl/poradniki136 

Materiały skierowane do dorosłych  

• Pakiet „Zostań znajomym swojego dziecka”  

Jest to pakiet edukacyjny adresowany do rodziców i opiekunów w celu zachęcenia 

ich do aktywnego uczestnictwa w internetowym życiu dzieci, poznania ich 

zainteresowań i wirtualnej społeczności, a także zagrożeń, na jakie mogą trafić 

podczas surfowania po sieci. Płyta zawiera pięć animowanych filmów, które  

w zabawny sposób pokazują internetowe rodzinne perypetie.  

• Broszura „Zagrożenia internetowe. Wybrane zjawiska”  

Broszura jest przeznaczona dla szerokiego grona odbiorców, którzy zainteresowanie 

są bezpieczeństwem w Internecie oraz poszukują szybkiej informacji. Zestawienie  

w postaci mini słownika pozwala na zaznajomienie się z podstawowymi 

informacjami o cyberprzemocy, filtrach kontroli rodzicielskiej, materiałach 

prezentujących seksualne wykorzystanie małoletniego, mowie nienawiści itp. 

Broszura jest dostępna na stronie www.dyzurnet.pl 

http://www.webwewant.eu/
http://dzieckowsieci.fdn.pl/poradniki136
http://www.dyzurnet.pl/
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• Poradnik „Zakup kontrolow@ny”  

W publikacji elektronicznej „Zakup kontrolow@ny” zawarte są porady dla dorosłych 

na temat tego, jak dokonać rozważnego zakupu sprzętu elektronicznego dla dzieci.  

W przewodniku znajdziemy także opis zagrożeń internetowych, wskazówki, jak 

uchronić przed nimi najmłodszych oraz informacje o tym, gdzie zwrócić się o pomoc. 

Publikacja dostępna na stronie www.saferinternet.pl 

• Kurs e-learning „Dziecko w sieci”  

Kurs dla rodziców i profesjonalistów stanowiący kompendium wiedzy  

o bezpieczeństwie dzieci i młodzieży w Internecie. Rodzice znajdą w nim 

charakterystykę zagrożeń oraz informacje o tym, jak skutecznie im zapobiegać. 

Dodatkowo podczas kursu prezentowana jest oferta edukacyjna programu „Dziecko 

w Sieci”. Kurs jest dostępny na platformie www.fdn.pl/kursy – jego ukończenie  

i zdanie testu sprawdzającego pozwala na otrzymanie stosownego zaświadczenia. 

• Broszura „Nadmierne korzystanie z komputera i Internetu przez dzieci  

i młodzież”  

Publikacja „Nadmierne korzystanie z komputera i Internetu przez dzieci i młodzież” 

powstała w ramach kampanii „W którym świecie żyjesz?”. W broszurze poruszono 

kwestie praktyczne i teoretyczne związane z zagadnieniem nadmiernego korzystania 

z Internetu i komputera. W publikacji można znaleźć informacje o tym, jak zarządzać 

czasem spędzanym przez dziecko online oraz gdzie szukać pomocy. Broszura jest 

dostępna na stronie www.saferinternet.pl 

Saferinternet.pl – projekt, którego celem jest zwiększanie społecznej 

świadomości na temat zagrożeń, jakie niosą ze sobą najnowsze techniki komunikacji. 

Wśród podejmowanych działań priorytetem jest edukacja, zarówno dzieci, jak  

i rodziców, a także podnoszenie kompetencji profesjonalistów w zakresie 

bezpiecznego korzystania z Internetu.  

Projekt realizowany przez NASK i FDN we współpracy z Fundacją Orange. 

Więcej informacji: www.saferinternet.pl 

Helpline.org.pl – projekt, w ramach którego udzielana jest pomoc młodym 

internautom, rodzicom i profesjonalistom w przypadkach zagrożeń związanych  

z korzystaniem z Internetu oraz telefonów komórkowych przez dzieci i młodzież.  

http://www.saferinternet.pl/
http://www.saferinternet.pl/
http://www.saferinternet.pl/
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Projekt realizowany przez FDN oraz Fundację Orange.  Więcej informacji: 

www.helpline.org.pl 

Dyżurnet.pl – punkt kontaktowy, tzw. hotline, do którego można anonimowo 

zgłaszać przypadki występowania w Internecie treści zabronionych prawem takich, 

jak pornografia dziecięca, pedofilia, treści o charakterze rasistowskim  

i ksenofobicznym.  

Projekt realizowany przez NASK. Więcej informacji: www.dyzurnet.pl 

źródło: BEZPIECZEŃSTWO DZIECI ONLINE. Kompendium dla rodziców i 

profesjonalistów. http://dzieckowsieci.fdn.pl/kompendium 

 

Wychowanie do życia w cyfrowym świecie 

 

BIEŻĄCE INFORMACJE 

1. Dziennik Internautów: www.di.com.pl 

2. Edukator Medialny: www.edukatormedialny.pl 

3. Niebezpiecznik: www.niebezpiecznik.pl 

4. Strona Fundacji Panoptykon: www.panoptykon.org 

5. Zaufana Trzecia Strona: www.zaufanatrzeciastrona.pl 

 

GRY EDUKACYJNE 

1. Fundacja Panoptykon, Trzęsienie danych. 

2. Instytut Kultury Miejskiej, Twoje prawa w sieci. 

3. Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu, 

Odkrywcy Internetu. 

 

http://www.helpline.org.pl/
http://www.dyzurnet.pl/
http://dzieckowsieci.fdn.pl/kompendium
http://www.di.com.pl/
http://www.edukatormedialny.pl/
http://www.niebezpiecznik.pl/
http://www.panoptykon.org/
http://www.zaufanatrzeciastrona.pl/
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KAMPANIE I PROGRAMY EDUKACYJNE 

1. Centrum Edukacji Obywatelskiej, Włącz się! Młodzi i media: 

www.ceo.org.pl/pl/media 

2. Feminoteka, Bądź bezpieczna w sieci: 

www.feminoteka.pl/category/projekty/badz-bezpieczna-w-sieci 

3. Fundacja Dzieci Niczyje, Necio (materiały pomocne w domowej edukacji 

młodszych dzieci): www.necio.pl 

4. Fundacja Dzieci Niczyje, Sieciaki (materiały pomocne w domowej edukacji 

starszych dzieci): www.sieciaki.pl 

5. Fundacja Dzieci Niczyje, wybór materiałów edukacyjnych: 

www.fdn.pl/materialy-do-pobrania-0 

6. Fundacja Dzieci Niczyje, Zanim wrzucisz: www.zanimwrzucisz.fdn.pl 

7. Fundacja Nowoczesna Polska, Edukacja Medialna: www.edukacjamedialna.edu.pl 

8. Fundacja Nowoczesna Polska, Wielki Turniej Edukacji Medialnej: 

www.edukacjamedialna.edu.pl/info/turniej 

9. Fundacja Panoptykon, Cyfrowa Wyprawka: www.cyfrowa-wyprawka.org 

10. Fundacja Piąte Medium, Bezpieczna e-szkoła: 

www.5medium.org/projekty/bezpieczna-szkola 

11. GIODO, Twoje dane, twoja sprawa: www.giodo.gov.pl/1520061/j/pl 

12. Komenda Główna Policji, Bezpieczne dziecko w sieci: 

www.policja.pl/pol/profilaktyka/9457,Bezpieczne-dziecko-w-sieci.html 

 

źródło: Wychowanie do życia w cyfrowym świecie. http://cyfrowa-

wyprawka.org/teksty/wychowanie-do-zycia-w-cyfrowym-swiecie-nowa-publikacja-

fundacji-panoptykon 

 

 

http://www.ceo.org.pl/pl/media
http://www.feminoteka.pl/category/projekty/badz-bezpieczna-w-sieci
http://www.necio.pl/
http://www.sieciaki.pl/
http://www.fdn.pl/materialy-do-pobrania-0
http://www.zanimwrzucisz.fdn.pl/
http://www.edukacjamedialna.edu.pl/
http://www.edukacjamedialna.edu.pl/info/turniej
http://www.cyfrowa-wyprawka.org/
http://www.5medium.org/projekty/bezpieczna-szkola
http://www.giodo.gov.pl/1520061/j/pl
http://www.policja.pl/pol/profilaktyka/9457,Bezpieczne-dziecko-w-sieci.html
http://cyfrowa-wyprawka.org/teksty/wychowanie-do-zycia-w-cyfrowym-swiecie-nowa-publikacja-fundacji-panoptykon
http://cyfrowa-wyprawka.org/teksty/wychowanie-do-zycia-w-cyfrowym-swiecie-nowa-publikacja-fundacji-panoptykon
http://cyfrowa-wyprawka.org/teksty/wychowanie-do-zycia-w-cyfrowym-swiecie-nowa-publikacja-fundacji-panoptykon

